Bygg- och miljökontoret

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamtömning eller eget
omhändertagande av slam
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handlingar kan komma att skickas
på remiss till annan myndighet och/eller andra berörda sakägare. Handläggningen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna
sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även
begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens namn/adress

Uppgifter om sökanden
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Sökandens kundnummer hos kretsloppsenheten
Mobiltelefon

Uppgifter om fastigheten
Namn och utdelningsadress till fastighetsägaren (om annan än sökande)
Typ av fastighet
Permanentboende
Annat

Antal personer som ska betjänas
Fritidshus

Om fritidshus - Ange uppskattad vistelsetid (dagar per år)

Uppgifter om avloppsanläggningen
Typ av slamavskiljare
Trekammarbrunn
Annan

Om annan, ange typ
Tvåkammarbrun

Slamavskiljares våtvolym (från botten till utloppsledningen) (m3)

Anläggningen utförd år

Vart leds vattnet efter slamavskiljaren
Infiltration
Markbädd
Annat

Om annat, ange vart

Ansluten vattentoalett (WC) eller ej?
WC är ansluten till
WC är ej ansluten till
slamavskiljaren
slamavskiljaren
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1. Ansökan om längre tömningsintervall av slam från slamavskiljare
Längre tömningsintervall av slam (skäl till ansökan anges senare i Nuvarande tömningsintervall av slamavskiljaren
blanketten)
När tömdes slavavskiljaren senast (ange datum)

Önskat intervall
Tömning en gång vart
annat år

Tömning en gång vart
tredje år (endast om WC ej är
anslutet)

2. Kompostering av latrin/slam från slamavskiljare
Kompostering av latrin
(skäl till ansökan anges
senare i blanketten)

Ansöker även om dispens
från hämtning

Kompostering av slam från
slamavskiljare (skäl till
ansökan anges senare i
blanketten)

Ansöker även om dispens
från hämtning

Grannar (förekomst av grannar, avstånd till dessa m.m.)

Antal kompostbehållare

Volym per kompostbehållare

Typ av kompostbehållare (Karta över kompostens placering skall Fabrikstillverkad, typ/modell
bifogas ansökan)
Isolerad behållare (så
Oisolerad behållare
kallad varmkompost)
Tillverkare

Egentillverkad, beskriv utformningen

Komposten planeras tas i bruk (datum)

3. Ansökan om annat omhändertagande än kompostering av latrin, slam och slutna tankar
Ansökan ska även gälla befrielse från hämtning av latrin
alternativt dispens från tömning av slamavskiljare eller sluten
tank

Beskrivning av hantering samt skäl till ansökan

Underskrift
Datum
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